
Zpráva staršovstva o životě sboru ČCE ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2021 
 

 Počet členů sboru k 1. lednu 2021: 179 
 Počet členů sboru k 31. prosinci 2021: 176 
 Přírůstek: 1 (pokřtěn Tobiáš Soukup) 
 Úbytek: 4 (zemřeli členové sboru Jitka Háková, Miroslav Puš, Věra Bosnerová, 1 člen byl 

vyřazen z kartotéky na základě oznámení o úmrtí)  
 Počet členů sboru s právem hlasovacím k 20. 3. 2022: 49 
 
Život sboru 
Také rok 2021 byl ovlivněn pandemií covidu-19. Avšak oproti roku předchozímu jsme každou 
neděli mohli konat bohoslužby za osobní přítomností věřících. Těch se průměrně sešlo 31. 
Kromě těchto každotýdenních bohoslužeb se tradiční lednová ekumenická bohoslužba kvůli 
pandemickým omezením uskutečnila ve dvou termínech na dvou místech. Během Velikonoc 
proběhla velikonoční vigilie. A na podzim opožděná instalace faráře sboru. Navštívily nás 
výpravy ze sborů v Proseči a v Hradci Králové. V září se konal Den Diakonie k 30. výročí 
zahájení činnosti jejího střediska ve Dvoře Králové n. L. Vedením bohoslužeb a přednáškou při 
tomto výročí posloužil br. Zdeněk Susa, součástí programu byl také koncert skupiny 
Augenblick. V říjnu se konaly také přednášky dr. Jiřího Lukeše na téma novozákonní a Romana 
Mazura o misijní otevřenosti sboru. Proběhnout po pandemické přestávce mohly také církevní 
silvestr a vánoční hra. Na podzim byl konečně pokřtěn Tobiáš Soukup. Konala se také nedělní 
škola, výuka náboženství a konfirmační příprava, kterou absolvují Magdaléna Hojná, Rút 
Albrechtová a Matěj Mostecký. Od jara se setkávala také mládež, nejprve on-line, později 
osobně. Biblické hodiny i setkání střední generace se po přestávce přesunuly na internet  
a později po návratu k osobnímu setkávání byla možnost účasti na dálku zachována. Pandemie 
nás naučila používat při sborových aktivitách moderní komunikační prostředky. K biblickým 
hodinám on-line nás zve také trutnovský sbor. Ze sborových pobytů proběhla víkendovka 
v Libštátě, voda v Týništi nad Orlicí a kola na Rozkoši. Uskutečnily se také dva výlety  
s trutnovskými. Na podzim se též rozběhly ekumenické modlitby s písněmi z Taizé, konané 
střídavě na různých místech nejen ve Dvoře Králové. Ty nás zase částečně spojují se sborem 
v Semonicích. Salár, tedy jakýsi „členský příspěvek“ loni zaplatilo 30 členů sboru. 
 
Staršovstvo sboru 
Staršovstvo sboru se na své schůzi v roce 2021 sešlo celkem 10x, částečně on-line. Staršovstvo 
se začalo zabývat Rozvojovým plánem sboru. Zatím se však jeho projednávání vleče a nedaří 
se nám příliš se pohnout dopředu. Na jaře proběhlo spíše informativní setkání se členy sboru 
věnované otázce budoucnosti našeho společenství. Z našeho sboru byl v závěru roku na základě 
jednání konventu vyslán signál staršovstvům sborů v Trutnově a Semonicích, nabízející 
možnost přemýšlet společně o budoucí situaci našich společenství, která by mohla mít podobu 
sloučení nebo úzké spolupráce.  
 
Návštěvy a křesťanská služba 
Návštěvy probíhaly jak u některých členů sboru tak i u klientů střediska Diakonie ČCE ve 
Dvoře Králové. Osobní návštěvy byly doplněny také telefonními hovory. Zájemce z řad klientů 
střediska Diakonie na bohoslužby do kostela vozili Tomáš Růžička a Dana Albrechtová. 
Zvláště v době pandemie byla pomocí při vzájemném setkávání, byť na dálku, moderní 
komunikační technika. 
 
 
 



Spolupráce s Diakonií ČCE – (nejen se) střediskem ve Dvoře Králové n. L. 
Několik členů sboru se podílí na fungování místního střediska Diakonie ČCE jako zaměstnanci 
i dobrovolníci. Ve středisku se konají biblické hodiny, farář do něj dochází také několikrát do 
roka vykonat bohoslužby. V průběhu roku 2021 byl farář osloven ze strany Základní školy 
speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, pobočky Dvůr Králové nad Labem 
s nabídkou spolupráce. Ta se odehrává ve formě „biblických hodin“. 
 
Hospodářské záležitosti 
Byl proveden nátěr střechy na faře. Sboru se týkala také rekonstrukce hřiště v areálu gymnázia, 
neboť přístupová cesta k němu vede skrze sborový pozemek. Za porušení smlouvy  
o podmínkách stavby sbor obdržel odškodnění 10000,- Kč. Prováděla se také údržba zahrady, 
a to díky členům sboru, ale také dalším osobám. 
 


